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Niets zo gezellig dan met Pasen 
aan te schuiven aan een smakelijke                        
paastafel.
Van 09h00 tot en met 10h00 kan je in de 
bar genieten van een uitgebreid paasont-
bijt.
Vers fruitsap, koffie, spek met eieren, 
diverse broodjes, koffiekoeken, feestelijke 
hapjes en bubbels ... Neem de tijd om sa-
men met familie en vrienden te genieten.
Dit uitgebreid paasbontbijt kost je maar 
€12.
Gelieve zich in te schrijven met een voor-
schot van €5, dit kan tot en met 25 maartHeb je een biertje gebrouwen, een wijn, een likeurtje of een lekker-

gerecht gemaakt of iets dat te maken heeft met het Vaatje!
Plaats het dan op onze Facebook-pagina

‘t Vaatje Lebbeke en deel het met onze leden.
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Noteer in uw agenda

Niets zo gezellig dan met Pasen 
aan te schuiven aan een smakelijke                        
paastafel.
Van 09h00 tot en met 10h00 kan je in de 
bar genieten van een uitgebreid paasont-
bijt.
Vers fruitsap, koffie, spek met eieren, 
diverse broodjes, koffiekoeken, feestelijke 
hapjes en bubbels ... Neem de tijd om sa-
men met familie en vrienden te genieten.
Dit uitgebreid paasbontbijt kost je maar 
€12.
Gelieve zich in te schrijven met een voor-
schot van €5, dit kan tot en met 25 maart

6 & 13 APRIL WIJNCURSUS.
Drinkt u graag wijn en wilt u meer leren 
over wijn maken dan mag je deze activi-
teit niet missen. 
Deze wijncursus is de ideale start voor 
iedereen die graag met wijn bezig is en 
er in een snel tempo wijn wil leren ma-
ken van wat de natuur ons geeft.
Deze cursus met proevers en syllabus 
begint om 20 u. Gelieve zich in te schrij-
ven voor deze activiteit.

Het wordt gemaakt door maceratie van 
lievevrouwbedstro (een plant met talrij-
ke krachten), in droge witte wijn.
Het heeft een wilde en fruitige smaak.
Kom hem proeven in de bar, gans de 
maand mei.

MEIDRANK : 
GANS DE MAAND MEI.

    Paasontbijt: 1 april

11 mei: Grote Meidrank- proef-avond.
Die avond nodigen we alle wijnmakers 

en-proevers uit op een Meidrank proeverij.
We dagen ook alle Meidrank makers uit om 
1 fles van noeste arbeid mee te brengen zo-
dat we een breed gamma Meidrank kunnen 

proeven.
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Noteer in uw agenda

PROEVEN EIGEN WITTE WIJNEN

Ben je benieuwd naar ander-
mans witte wijnen of wil je 
eens laten proeven van je 
eigen wijn(en)! Dan is deze 
aktiviteit zeker iets voor jou.                
Jij komt te weten wat andere 
van je eigengemaakte wijn(en) 
vind(en). 

      Gelieve zich in te schrijven 
in de bar. je hoeft zelf geen 
wijn mee te brengen, proeven 
alleen kan ook.26-27 mei: Weekend der Spontane Gisting van de Bierpallieters vanaf 15u

Noteer in uw agenda

vrijdag 8 juni: info over gist
Na annulatie wegens ziekte in februari komt Willem 

op 8 juni een uitzetting doen over gisten.
Kom af en neem mee een duik in de wondere wereld 

van GIST.
Hoe ze dat doen, hoe we die medewerkers in de wat-

ten kunnen leggen en wat ze zoal voor ons kun-
nen betekenen op gebied van aroma- en smaak-
pallet van ons bier krijgen we te weten op de info 

avond in ‘t Vaatje. WILLEM VAN 
HERREWEGHEN

Wil je graag deze uitzetting bijwonen dan kan je in de bar inschrijven of sms 
naar 0474/391331 en naam vermelden . Deze aktiviteit kost je amper € 5.

Willem start om 20 h 00

22 Juni 20 u
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9 juni daguitstap

Met de bus naar Ooidonk waar jullie een van de mooiste kastelen van 
Belgie gaan bezoeken met zijn prachtige tuinen. Daarna richting 
Gent, een boottocht vanuit het centrum van gent via de Leie (Gol-
den river) langst de mooiste villa’s van Sint-Martens-Latem tot in 
Baarle. Onderweg geniet je van een 3-gangenmenu. Daarna terug 
met de boot naar Gent-centrum. Daar hebben jullie nog een vrije 
tijd om nadien terug naar ‘t Vaatje te rijden.

Gelieve zich in te schrijven voor deze 
activiteit in de bar.
Kostprijs voor dit alles is € 65 per 
persoon.Inschrijven tot 22 april.

15 juni: werkvergadering Wijnhoeve-feesten: 20u00
Vanzelfsprekend hebben wij weer helpers nodig voor deze activiteit, dus ieder 
een die een handje wil komen helpen is welkom.Voor de start van de vergade-
ring gaan wij strooibriefjes uitdelen in de omgeving. Heb je een uurtje tijd om 
enkele straten op jouw rekening te nemen, kom dan rond 19u00 af naar de bar.

Noteer in uw agenda

Zaterdag 7 juli
Wijnhoevefeesten
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................................................................................
Wijnhoevefeesten 2018

Inschrijving strook: maaltijden Wijnhoevefeest.
Naam + voornaam.

Ondertekende: ……………………………………………………………
Schrijft in voor: ……………porties steak x € 16 = € ……………………
                            ……………porties saté    x € 12= € …………………….
                                                                         Totaal= €…………………….

Af te geven ten laatste 29 juni 2018
Betaald bij afgifte inschrijvings strook*                  Zal ter plaatse betalen*
*Schrappen wat niet past.

Inschrijvingslijst af te geven voor 29 juni in de bar of aan:
Erik Fieremans: Kleine Snijdersstraat nr 44  Lebbeke      0476/563331
Frans De Block: Korte Haagstraat 29 St Gillis                    0478/569622
René Janssen: Elsbosstraat 30 St Gillis                                 0478/292752
Rik Van Damme Jozef Van Bogaerdstraat 36 St Gillis       052/219595

Wijnhoevefeesten 2018
Zaterdag 7 juli 

Vanaf 16.00 uur gaan onze deuren open
en eten kan vanaf 17.00 uur.

Geert DR. & co aan het fornuis.
Met steak of saté en saus naar keuze
vergezeld met frietjes, sla en tomaten.
Vanaf 19.00 uur: gezellig samenzijn.

Groot scherm indien de rode duivels spelen op 
het WK!
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Medewerker in de kijker
Op een koude, zonnige zaterdagnamiddag in februari zijn we te 
gast bij Gerda en René. 
Als René de deur opent, komt een sfeer van warmte, gezellig-
heid en gastvrijheid ons tegemoet. De geur van vers gezette 
koffie laat ons vermoeden dat we welkom zijn in dit gezellige 
huis in de Elsbosstraat te Sint-Gillis. Hier wonen Gerda en 
René sedert 1972.       
                                                                                                                                     
Gerda werd geboren in Bornem en René in Borgerhout. Ze 
hebben mekaar voor het eerst ontmoet op vakantie in Italië. De 
zuiderse vakantiesfeer deed de vonk overslaan en Gerda en 
René huwden in 1968. (…voor al wie goed kan tellen: 1968-
2018...) 
Gerda werkte als onderwijzeres in een wijkschool in Sint-Gillis. 
René vervulde dagelijks zijn taak als administratief bediende bij 
de CM in Brussel. In 1969 werd hun dochter geboren. De fami-
lie werd groter door de komst van twee kleinkinderen en twee 
achterkleinkinderen.
René werd lid van het Vaatje in 1986. Gedurende een tiental 
jaren was hij, zoals hij het zelf noemt, een passief lid. Maar als 
passief lid deed René reeds allerhande klusjes zoals het gras 
maaien, een laagje verf aanbrengen waar nodig en hier en daar 
een beetje voorzien in het algemene onderhoud. 
Toen René in 1996 met pensioen ging, kwam er vanzelfspre-
kend meer vrije tijd. En dit was zijn schoonbroer Frans niet 
ontgaan…Volgens Frans kon René deze vrije tijd nuttig en zin-
vol besteden in het Vaatje. Want daar konden ze best nog wat 
extra hulp gebruiken. 
Bijgevolg werd René uitgenodigd om eens naar een bestuurs-
vergadering te komen. Ondertussen wakkerden schoonbroer 
Frans en Eddy Van Gucht het enthousiasme van René aan.
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Toen de interesse van René voldoende was opgewekt, stelde 
Eddy hem voor om penningmeester te worden. René nam deze 
taak op zich van 1999 tot 2015. Hij vervulde zijn taak als pen-
ningmeester met een grote verantwoordelijkheidszin en punctua-
liteit. 
René had er een stevige klus aan en moest zijn hoofd bij de 
zaak houden omdat de wetgeving wel eens veranderde. Tijdens 
zijn periode als penningmeester kreeg het Vaatje éénmaal een 
herziening van de belastingen. Door de uiterste nauwkeurigheid 
in zijn archief kon René alle vereiste documenten verzamelen en 
overmaken aan de belastingen. De zaak kende geen gevolg.                                             
In 2015 deed René afstand van het penningmeesterschap. Maar 
zijn betrokkenheid bij het Vaatje bleef groot.

Ook nu nog zijn Gerda en René heel actief in het Vaatje. Hun 
helpende handen zijn eigenlijk onmisbaar geworden. Wekelijks 
op maandag komen ze het café poetsen, regelmatig schrobt 
Gerda de vloer en neemt ze de bar grondig onder handen.
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Dan worden alle glazen verzet en de legplanken afgewassen. 
René maait het gras, spoelt flesjes, bestelt het bier en de andere 
dranken, zet de zaal klaar als er een speciale activiteit doorgaat. 
Hij kleeft de adressen op onze boekjes en brengt ze naar het 
postkantoor. 

                                               Een netjes opgeruimde bar door Gerda & René

Gelukkig hebben Gerda en René nog wat tijd over voor andere 
hobby’s. Samen op reis gaan is daar één van. Jaarlijks trekken 
ze naar Kreta. Ze hebben heel mooie herinneringen aan verre 
bestemmingen: China, Amerika, Vietnam zijn hun niet onbekend. 
Met heel veel passie vertellen ze over hun belevenissen in deze 
verre oorden, mooie foto’s brengen de herinneringen in beeld. 
Samen het huishouden doen, huis en tuintje netjes houden, 
iedere vrijdag de achterkleinkinderen opvangen zijn gezamenlijke 
hobby’s. 
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Gerda is ook actief als vrijwilliger bij VZW De Tondeldoos in Den-
dermonde, een organisatie die kansarme gezinnen met kinderen 
helpt in hun strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. 
Eénmaal in de week gaat Gerda sporten, je kan haar dan vinden 
in de fitnesszaal bij Basic Fit.

Hopelijk mogen Gerda en René nog lang van het leven genieten, 
en kunnen ze nog lang samen gezond en actief blijven. René 
heeft een levensspreuk waar we even moeten bij nadenken maar 
die zoveel levenswijsheid onthult: “vroeger gaat altijd maar ver-
der en verder weg en later komt altijd maar dichterbij”.

Wij willen Gerda en René bedanken voor hun warm onthaal en 
de gezellige babbel. Eveneens een dikke “dank u wel” voor hun 
betrokkenheid, gedrevenheid en enthousiasme bij het Vaatje!

Foto’s@Christa Vermeiren
Reportage: Christa Vermeiren & Benny Janssens
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Wat schaft het brouwvat: Suiker!

Suiker is voor elke brouwer en wijnmaker een essentieel 
ingrediënt. Ze worden gevormd door enzymen uit het 
vermalen mout en geperst uit de druiven. Je hoeft ze dus 
niet apart toe te voegen aan je brouwsel. Toch wordt dit 
veel gedaan. En daar zijn soms goede redenen voor. 

Door het toevoegen van suiker kunnen we namelijk
 - het brouwproces versnellen (minder lang maischen of 

beslaan). Het tekort aan wortsuikers wordt dan bijgevuld 
door meestal witte suiker.

 - de kosten verlagen (meer suiker is minder mout). Altijd 
interessant in tijden van  kostenbesparingen.

 - een goed doordrinkbaar bier creëren door een deel van 
de mout door suiker te vervangen. (Kijk maar naar den 
Duvel). We verhogen de densiteit met suiker waardoor 
het bier minder zwaar proeft, beter verteerbaar is en 
daardoor ook gemakkelijker wordt om een “bakske”  
leeg te drinken. Dit is vooral bij bieren vanaf 7 volume 
alcoholgehalte aangewezen.

 - het mondgevoel verhogen. Dit gebeurt dan door het 
toevoegen van andere suikers dan de “witte” kristalsui-
ker. De kandijstropen – honing – ahoornsiroop ea 
komen hiervoor in aanmerking. Kortom het is de onzui-
verheid in de suiker die de smaak geeft. Bierstijlen die 
stropen vragen zijn Belgische tripels, stout, Porter, Bitter. 
Ook de dextrinen (= niet vergistbare suikers maar wel 
eetbaar voor Brettanomyces) verhogen het mondgevoel.  
Wanneer het tijdens het maischen het onvoldoende 
gelukt is om genoeg dextrinen te maken, kun je ze nog 
altijd bijvoegen. (Te koop bij Brouwland-Brouwmarkt)

 - de smaak zoeten. Door toevoeging van invertsuiker, 
fructosestroop en/of lactose kan je van  een bitter een 
zoet bier maken. 
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Lactose werd vroeger gebruikt in de Milk Stout – vandaar ook
 de naam voor het bier.
- het bier kleuren. Kandijstroop, ahornsiroop en kleurkaramel

     verhogen de kleur van het bier. Dit zijn suikers die je dan 
ook niet gebruikt in blond bier. Bijna alle donkere bieren 
werken met kleurkaramel want met donkere mout alleen 
krijg je niet altijd het gewenste resultaat. Donkere mouten 
zijn ook duurder dan de pilsmouten, dus kan je door het 
gebruik van karamel kosten besparen. Dit wordt altijd toe-
gepast bij de goedkoopste supermarktmerken.

 - de hergisting starten. Want laat ons eerlijk zijn, zonder 
suiker kan de hergisting op fles niet lukken. Brouwers ge-
bruiken best tussen de 4 en 10 gram suiker per liter.

Helaas zijn er ook nadelen aan suiker. Ze hebben een slechte 
reputatie (samen met de alcohol) als dikmaker en diabetes 
veroorzaker. 

Bij een te veel gebruik gaat je bier leeg smaken en bij overmaat 
zelfs ciderachtig of krijg je ongewenste bijsmaken. Niet iets 
dat je wenst te proeven.

Suikers worden best toegevoegd tijdens het kookproces liefst 
10 minuten voor het einde van de koking. Op die manier 
wordt de suiker gesteriliseerd en goed opgelost. Maar extra 
suiker toevoegen tijdens hoofd en nagisting kan ook. Alles 
hangt af van de uiteindelijk gewenste smaak van je bier. 
Tegenwoordig hebben we keuze uit vele suikers en kunnen 
we zelf stropen maken door suikers te verhitten. Dus ik 
zou zeggen; experimenteer zoveel je wil. We zijn tenslotte 
(hobby)brouwers.

Santé. David Moens
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Van hard werken is nog nooit iemand doodgegaan, zegt de chef tegen 
een luie arbeider. “Dat weet ik wel,” luidt het antwoord, “maar ik 

wil niet de eerste zijn.”

Een timmerman, metselaar en een elektricien zitten tegen elkaar op te 
snijden over wie het oudste beroep heeft. De timmerman: “Weet je 
nog, Jezus. Die lag in een stalletje, en dat stalletje is gebouwd door, 
jawel, een timmerman.” Zegt die metselaar: “Nou en, de piramiden 

stonden er toen al eeuwen en die zijn toch echt gemetseld.” Zegt 
die elektricien: “Jullie moeten niet zien, want wij hebben toch het 
oudste beroep. Op de eerste dag zei God: “Er was licht!” En toen 

hadden wij de leidingen al liggen.”

Een kantoormedewerker vraagt aan zijn vrouwelijke collega:
“Goh, leuk truitje. Van kamelenstof gemaakt misschien?

Zij: “Hoezo?”
“Nou, ik dacht vanwege die ... twee bulten...”

ff stil .....
Zij: “Mmmm en die leren jas van jou dan,

die is zeker van varkensleer...”
Hij : “Hoezo ?”

“de kop zit d’r nog aan!”

Komt een Turkse man een kroeg binnen en zegt tegen de barman: 
“Geef allemaal een pilsje van ikke!” De barman corrigeert hem: 
“Dat zegt u niet goed, het is: geef allemaal een pilsje van mij!” 

Zegt de Turk: “Da’s ook goed...”.

Er mag al eens gelachen worden.



16

Recept APEROL
                                   Nodig: ong. .10 kg trosbes + ong. 5 kg Rabarber

                                            Gist = “ecoferm - Simi White” – gistvoedingszout – 
suikerwater

                    Alcohol van 40 % vb.: van appels
                125 gr Gele Gentiaan = wortel

        125 gr Kinebast = schors
1 liter rietsiroop

                                                         Aan de slag:
                                                    Trosbes en rabarber wassen en laten uitlekken.      
                                                    Rabarber in stukjes snijden.
                                                  Trosbes + rabarber in diepvries steken gedurende                
een week. Alles laten ontdooien, persen sulfiet toevoegen. Giststarten met “Sini 
White”
Sap meten naar densiteit en zuur, corrigeren   naar gewenst zuur = 8 gewenst 
alcohol 12%. Sap in dame-jane + giststarter + deel van de suiker + gistvoe-
dingszout toevoegen.  
Na 1ste week, hevelen + deel van suiker toevoegen.                                                                                       
Na 2de week, hevelen + rest van de suiker toevoegen, ervoor zorgen dat de 
dame-jane altijd vol is.
Ondertussen in 25cl alcohol van 40%, de gele gentiaan en de kinebast laten 
trekken in gesloten, glazen bokaal voor tenminste 1 week. Dan zeven door 
koffiefilter en mengen met 1l rietsuikersiroop.
Wanneer het gistingsproces van de wijn stilvalt, voor de 3de keer heve-
len en de siroop met kruidenextract én alcohol toevoegen aan de wijn.                                                                                
Dame-jane bijvullen indien nodig en laten uitklaren, er kan terug een 
gisting optreden.
Na een paar weken meten of de aperol klaar is om te bottelen, oké? op 
flessen trekken!

Mijn recept APEROL SPRITZ 
per glas

1/3 gekoelde Aperol                                                                                                                                           
 1/3 gekoelde schuimwijn of cava                                                                                                                      
1/3 gekoelde spuitwater of agrum                                                                                                                       

1 schijf sinaasappel + 1 schijf 
komkommer

Allez, nu nog goe weer deze zo-
mer en je kan uitpakken met nen 
zelfgemaakte Aperol, buiten, op 
terras met familie en/of vrienden.
Laat weten wanneer, + en ik kom 
af.

Santé Geert
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Zit je met je handen in je haar, Geert heeft 
een menuutje voor je klaar.

Thaïs geïnspireerde Bisque,
 geparfumeerd met basilicum

Voor 4 personen
500g koppen van garnalen en 

langoustines
Mirepoix (wortel,ui en selder) 

3 stengels verse dragon
4 takjes basilicum        
Piment d’espelette

20 mosselen  
12 kokkels

1 el ketchup
3 verse tomaten

5cl ricard
4 langoustines

1. Zet de mosselen op in olijfolie 
tot ze opengaan.

2. Stoof de koppen aan in olijf-
olie met een beetje mirrepoix 
en blus met Ricard. Voeg het 
mosselvocht en voldoende 
water toe om alles onder te 
zetten. Emondeer de verse 

tomaten en voeg ze toe, samen 
met de ketshup en de verse 
dragon. Laat 3 uur inkoken.

3. Konfijt ondertussen de look. 
Warm voldoende olijfolie op 
tot 50°C om de lookteentjes 

volledig onder te dompelen, en laat de teentjes er 45 minuten licht in 
garen. Laat afkoelen en plet tot pasta.
4. Gebruik 1 koffielepel van de gekonfijte look om rouille te maken -  ge-
konfijte look blijft lang goed; de rest komt later nog wel van pas.
5. Passeer de bouillon door zeef en breng op smaak met peper, zout en 
piment d’espelette.
 Infuseer 30 minuten met de basilicum voor een Thaïse parfumsensatie. 
Passeer door een zeef.
6. Bak de langoustines.
7. Zet de kokkels op in een beetje olijfolie tot ze opengaan.
8. Schep de bisque uit in een diep bord en schik de langoustines, mosse-
len en kokkels.
Werk af met rouille en goudcroutons.



18



19

april
datum aktiviteit(en) barman / vrouw

Zon. 01 Paasontbijt Eddy V. d.Abbeel
Vrij. 06 Wijncursus
Zon. 08
Vrij. 13
Zon. 15 Eddy V. d.Abbeel
Vrij. 20   
Zon. 22   Christiane
Vrij. 27
Zon. 29

mei
Vrij. 04 Meidrank   Erik Fieremans
Zon. 06 Meidrank
Vrij. 11 Meidrank   
Zon. 13 Meidrank  Christiane
Vrij. 18 Meidrank
Zon. 20 Meidrank   
Vrij. 25 Meidrank   
Zon. 27 Meidrank

juni
Vrij. 01   
Zon. 03  Christiane
Vrij. 08   Erik Fieremans
Zaterd. 09 Daguitstap gesloten
Zon. 10 Eddy V. d.Abbeel  
Vrij. 15 werkvergadering WHF Geert De Rycke
Zon. 17   
Vrij. 22
Zon. 24
Vrij. 29
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Bar: open op vrijdagavond van 20u00 tot 24u00
Zondagochtend van 10u00 tot 13u00

Website: www.hetvaatje.be

Grote Snijdersstraat 97                 9280 Lebbeke
Rekeningnummer BAN: BE 727835 3089 7316

secretariaat:
Katrien De Geest
Janssens Benny
kat.ben@outlook.com

Gildewijnmakers:
Frans De Block
Geert De Rijcke
De Brucker Eddy

Gildebrouwers:
Frans De Block
Marc De Bondt
David, Kris,Dirk enz.

Redactie: ‘t blaadje  ‘t Vaatje
Janssens Benny
Christa Vermeiren
Frans De Block
Geert De Rijcke

Penningmeester:
Eddy Van den Abbeel
Buisstraat 65
9200 Dendermonde

Gebruik van de lokalen, materialen:
Enkel voor trouwe leden.
info: Gerdy De Saeger. 0472/516882

Voorzitter:
Erik Fieremans. tel. 0476/563331

Fotograaf:
Christa Vermeiren
0473/281696


